
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi 

im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu 

Dziękuję Ci Mamo, dziękuję Ci Tato 

 

ORGANIZATOR:  

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Dzieci 

Zamojszczyzny w Zamościu oraz Biblioteka szkolna wraz z nauczycielami zapraszają 

do wzięcia udziału w Konkursie szkolnym: „Dziękuję Ci Mamo, dziękuję Ci Tato”. 

 

Maj i czerwiec to przepiękne miesiące kiedy przyroda obdarowuję Nas paletą barw kwiatów, 

krzewów, drzew. To miesiące, w których myślimy już o wakacjach i upragnionym 

odpoczynku. Są to również miesiące, w których szczególnie ciepło myślimy o rodzinach 

naszych mamach, rodzeństwie, ojcach. 

Dlatego zapraszamy Was do wzięcia udziału w konkursie „Dziękuję Ci Mamo, dziękuję 

Ci Tato”, który polega na napisaniu wiersza, podziękowań, życzeń, listu, krótkiego eseju 

skierowanych do Waszych rodziców. 

 

Cele konkursu „Dziękuję Ci Mamo, dziękuję Ci Tato” 

 

 Napisanie życzeń, wiersza, podziękowań lub listu do Mamy lub Taty 

 Rozwijanie umiejętności posługiwania się technikami literackimi 

 Rozwijanie twórczego myślenia 

 Popularyzacja tradycji wśród młodzieży 

 Popularyzacja form literackich wśród uczniów 

 Dzielenie się wiedzą i umiejętnościami z innymi 

Uczestnicy:  

 Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 

im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu 

 Udział w Konkursie jest bezpłatny oraz dobrowolny. Związane z nim udostępnienie 

danych jest całkowicie dobrowolne 

 Napisane życzenia, wiersze, podziękowania, esej lub list do Rodziców należy przesłać 

pocztą elektroniczną do nauczycieli Biblioteki szkolnej lub przynieść osobiście do 

Biblioteki szkolnej 

Wymagania: 

 Ciekawe ujęcie literackie życzeń, wiersza, podziękowań, eseju lub listu 

 Rozmiar pracy literackiej: max arkusz A 4 czcionka rozmiar 12 
 Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy Regulamin oraz zapewnia, że: 
a. posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy, zgłoszone prace zostały 

wykonane osobiście przez uczestnika, 
b. nie narusza praw autorskich  osób trzecich, 
c. nie narusza dóbr osobistych osób, które zostały na nich przedstawione oraz innych 

dóbr prawnie chronionych zgodnie z Regulaminem konkursu  



d. każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 2 prace 
 Prace należy podpisać imieniem i nazwiskiem autora oraz wskazać klasę  

TERMIN: 

 Pracę literacką Dziękuję Ci Mamo, dziękuję Ci Tato należy przesłać na adres poczty 

elektronicznej nauczycieli Biblioteki:b.gmiterek-kusmirczak@zsp4zamosc.edu.pl, 

a.matwiejczuk@zsp4zamosc.edu.pl do 14.06.2021 r. 

Kryteria oceny: 

 Pomysł, oryginalność, niepowtarzalność 

 Uniwersalność i funkcjonalność 

 Emocjonalność, wrażliwość utrwalona w pracy 

Wykorzystanie prac: 

Organizator uzyskuje pełne prawo nieodpłatnego wykorzystywania prac.  

Uwaga!!! 

 Każdy uczestnik konkursu, który spełni wymagania oraz kryteria oceny otrzyma ocenę 

cząstkową z 1 wybranego przedmiotu: informatycznego, języka polskiego, religii 

a także dodatnie punkty z zachowania.. 

Rozstrzygnięcie konkursu: 

 Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 15.06.2021 r. a jego laureaci otrzymają dyplomy 

i nagrody. 

 Nagrodzone prac zostaną opublikowane na stronie www.zsp4zamosc.edu.pl. 

 Koordynatorami prac związanymi z konkursem są: 

Dyrektor ZSP Nr 4 Lidia Sternik – przewodniczący 

Magdalena Brzozowska 

Barbara Gmiterek-Kuśmirczak 

Diana Kubera 

Agnieszka Matwiejczuk 

Aneta Petrynko 

Anna Ordyniec 

Zapraszamy 
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